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چکیده 

یا ثانویه  کمبود  اند.ها شناخته شدهای سالمت دامسلنیوم به عنوان دو عنصر ضروری برید و       تواند با می  خاک و علوفه  ید  یاولیه 
. همراه باشدسفید و کاهش باروری در گوسفند    ی بیماری عضلهبا    ،همچنین کمبود سلنیوم  ،سقط جنین  تیروئید و   یاختالل عملکرد غده

های تیروئیدی و آنزیم گلوتاتیون  رمی هورمونسطوح سر  خاک و علوفه ب و گوگرد سلنیوم  ید،مقادیر  اثربررسی  باهدفحاضر پژوهش 
8  ،نمونه خاک  8تعداد  چهار منطقه از شهرستان رامهرمز انتخاب شدند و    انجام گرفت.  رامهرمز  گوسفندان در شهرستان  پراکسیداز خون

 با پس از هضم قلیایی،  های خاک  نمونه   شد.  اخذ  نمونه از هر منطقه(  15)  نمونه سرم گوسفندی  60و    نمونه از هر منطقه(  2)  علوفهنمونه  
های تیروئیدی هورمون  میرهمچنین مقادیر س  وخوانش    ICP-MSهای علوفه، پس از هضم اسیدی، با دستگاه  و نمونه  ICP-OESدستگاه  

گرم در کیلوگرم(  میلی 2010±658)  خاک گوگرد  دار  مقکلی میانگین  نتایج نشان داد که   گیری شد.اندازه  پراکسیداز خونو میزان گلوتاتیون  
ید   مقدار  میانگین     .بود  داری باالتربه طور معنیمقادیر استاندارد آن    با  در مقایسه   گرم در کیلوگرم( میلی   21443  ±2999)  منطقه   و علوفه

میانگین آنزیم   طبیعی قرار داشت.  یمناطق مورد مطالعه در محدوده  گوسفندان  تیروئیدیهای  هورمون  سرمی  غلظت  یوم علوفه وو سلن
مقدار ید علوفه  . قرار داشت  مرزی دیگر نیز در حد یکمبود و دو منطقه  یدهندهمنطقه نشان در دو گوسفندانخون  اتیون پراکسیداز گلوت

به  .  طبیعی قرار داشت  یحدودهمتیروئیدی در  های  هورمونسرمی  و سطح    ای گوسفندان کافی بودتغذیهیاز  برطرف کردن نمنطقه برای  
و   یافته  کاهش   یوم سلن  یریپذدسترس  زیست  ، با وجود کافی بودن سلنیوم علوفه، به دلیل باال بودن گوگرد خاک و علوفهرسد که  نظر می
قرار داشت. مرزی در حد کمبود یاگوسفندان منطقه خون  ن پراکسیدازگلوتاتیو آنزیم میانگین 

گوسفند، رامهرمزسلنیوم، ید، ، گلوتاتیون پراکسیداز :  کلیدیکلمات  
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مفهوم   کی   وانی ح  یخاک و غذا  نیب  یشناخت رابطه    

که  ت یواقع نیرغم ابه  .(Troeh et al, 1991) ست ین دیجد
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قرن  یهاگزارش طول  در  برخ  ،هامتعدد  ی ارتباط 

داده    را نشان  ییا یمناطق خاص جغراف  با یانسان  ی هایماریب
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  ی به رابطه  یتوجه محدودمحققین    ،(Froslie, 1990)  است 

سالمت  و  و   خاک   & Deckers)  اندکردهانسان    دام 

Steinnes, 2004).    رابطه، در متعددیگزارش  این  از   های 

  ابی عناصر کم  باال بودن مقادیر  یا  کمبود و  ناشی از  مشکالت

تغذ دارد  واناتیح  یهیدر   ,Lewis & Anderson)  وجود 

1983; Froslie, 1990)    به طوری که امروزه متعادل کردن

جیرهریزمغذی در  شده  د  ی ها  تبدیل  بزرگ  چالشی  به  ام 

تعاملی پیچیده   یدهندهدر واقع چرای حیوانات نشان  است.

 (. Khan et al, 2006از خاک، گیاه و حیوان است )

 تمامبر طرف کردن    یبرا  هادام  ،در مناطق مختلف جهان    

هستند.  یاهیتغذ  یازهاین وابسته  علوفه  به  در     خود  این 

که است  نظر  غالباً  هاعلوفه  حالی  معدن  از   ابیکم  ی مواد 

مواد    یعیطب  یکمبودها  زا   یاریبس    هستند.  فقیر  ،یضرور

-یژگ یتواند مربوط به وی کننده م  چرا   وانات یدر حمعدنی  

)  یها باشد  اکثر    (.McDowell & Valle, 2000خاک  در 

های چرا کننده مناطق جهان کمبود مواد معدنی بر تولید دام

میأت ا  نقش  هاییزمغذر   بین  در  گذارد.ثیر    ، مس  همیت و 

  ده بو   عناصر دیگراز    تربیش  منگنزروی و    ،ید  ،هنآ  ،سلنیوم

  ن کنندگاارنشخو   را در  حیاتی  نقش  نزیمهاآمتالو   انعنو   بهو  

 Mohebi Fani et al, 2010; Constable et)  نمایندمی  یفاا

al, 2017.)  برا  دیو    ومیسلن دو  فعالیت  یهر  و    ساخت 

در   یاتیح  یهستند و نقش  یضرور  یدیروئیت  هایهورمون

  یضرور  یعنصر  دی  کنند.  یم  یباز  واناتی ح  یحفظ سالمت

حال  یدی روئیت  هایهورمون  ساخت   یبرا در  که    یاست، 

هورمون فعال    ساخت   درکه    ها،میسلنوآنز  در تولید  ومی سلن

T3  میه  ب   سم یمتابول  ن،یبنابرا    است.  یضرورروند،  کار 

 گرددمی  متأثر  از کمبود ید و سلنیوم  یدیروئیت  هایهورمون

(Voudouri et al, 2003).  متابول گوسفند،    ی غده  سمیدر 

 Medeiros)  است ی  اساس  نیرشد و تکامل جن  یبرا  دیروئیت

et al, 1993; Piosik et al, 1997.) 

  سلنیوم و    ید  نیفعل و انفعاالت بالقوه ب   ریمطالعات اخ    

بارور  حفظدر   و     . را نشان داده است   واناتیح  یسالمت 

 جاد یالقا شده را ا  ای  میمستقریغ   تواند گواتریم  ومیکمبود سلن

ز آنز  نومی سل  رایکند،  )یدوتیرونین    نازیدید  یهامیدر 

  (T3)  نیرونیدوتی  یرا به تر(  T4)  نیروکسی، که تدیدیناز(

  (. Maddocks et al, 1985) است    یضرور،  کندیم  لیتبد

خون    ومی با غلظت سلنگلوتاتیون پراکسیداز    میآنز  ت یفعال

رابطه و خوک  اسب  گوسفند،  برا   یگاو،  و  دارد    یمثبت 

سلن  صیتشخ تع  ومیکمبود  در   ومیسلن  ت یوضع  نیی و 

 ,Constable et al)  است   دیمف  واناتیح  نیا  یهابافت 

بود که در   یمیسلنوآنز نی اول دازیپراکس ونی گلوتات  (.2017

-در بافت   میآنز  نیسطح ا    شد.  ییشناسا   یجانور  یهابافت 

از    حساس  یتواند به عنوان شاخصیقرمز م  یهاها و گلبول

به کار  ها  بره  ییغذا  میرژ  ومیسلن  یبودن محتوا  یفکم  نظر

شده      (.Paynter et al, 1979)  رود شناخته  نقش  به  نظر 

کلسیم برای ید در خاک و  اگونیستی عناصر آلومینیوم و  تآن

  ، (Constable et al, 2017; Shetaya et al, 2012)  علوفه

سلنیوم برای  گوگرد  آنتاگونیستی   & Davies)  نقش 

Houghton, 1983)   یید و سلنیوم در تغذیه  و نیز اهمیت 

هدف    یمطالعه،  هادام با  عناصر    محتوی  بررسیحاضر 

آلومینیوم، علوفه    سلنیوم  ید،  کلسیم،  و  خاک  گوگرد  و 

  و گوگرد   آلومینیوم  ،کلسیمعناصر    یرابطه، بررسی  مرتعی

ید   ارتباطو نیز    علوفه  و سلنیوم  خاک در ارتباط با سطح ید

تیروئیدی و  های  هورمونبا مقادیر سرمی    و سلنیوم علوفه

پراکسیداز   گلوتاتیون  آنزیم  گوسفندان فعالیت    خون 

 انجام گرفت.  شهرستان رامهرمز

 

 کار   مواد و روش

ماه    رحاض  پژوهشدر       آبان  و  مهر  در  در    1396که 

  مرتعنمونه خاک    8، تعداد  شهرستان رامهرمز انجام گرفت 

روستاهای گرمتون،  )  رامهرمزمنطقه مختلف شهرستان    4  از

)از هر منطقه دو نمونه به    (پلیم، مالکاید و منطقه لرکی آباد

متری خاک )وزن سانتی 5  -15، از عمق متر( 500 یفاصله

نمونه علوفه بالغ مرتعی   8گرم( و نیز تعداد    300هر نمونه  

 و علوفه مرتعی   گندم  چر مزرعهپسکه ترکیب همگنی از  

متری سانتی 2گرم(، از  50)وزن خشک شده هر نمونه  دبو 

  برای بندی،  بستهسازی و  آمادهسطح زمین چیده و پس از  
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عنااندازه مقادیر  علوفه(،  صر  گیری  در  )فقط  ید  سلنیوم، 

آلومینیوم و  کلسیم  مواد به    گوگرد،  مطالعات  آزمایشگاه 

  هنمون  60همچنین تعداد    ؛ ارسال شد  معدنی زرآزما در تهران

رأس و    15اطق تحت بررسی )هر منطقه  خون گوسفندان من

فاقد ضد   نمونه  وریدی، یک  نمونه خون  از هر رأس دو 

که به صورت   (EDTAانعقاد و یک نمونه واجد ضد انعقاد  

شدند، انتخاب  سرمی    هدف  با  تصادفی  مقدار  ارزیابی 

  های تیروئیدی و آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز خون هورمون

دامپزشکی    یشگاه کلینیکال پاتولوژی دانشکدهبه آزمای  نیز

الزم به ذکر است      .گردید  ارسال  دانشگاه شهید چمران اهواز

بالغ با سن بیش از    یگوسفندان مورد مطالعه ماده  یکه همه

یک سال بودند. پرورش گوسفندان در هر چهار منطقه مورد  

ها در سه ماه منتهی  آن  یمطالعه به صورت سنتی و تغذیه

به طور غالب متکی به مراتع مناطق مورد   ، به بررسی حاضر

   مطالعه بوده است.

های خاک بعد از انتقال به آزمایشگاه در دمای اتاق  نمونه    

ه و با استفاده از هاون دستی پودر شدند سپس خشک شد

مش   200متر( و  میلی  0/ 85با قطر منافذ  مش )  20از الک  

  20. از جز  ( عبور داده شدندمتر میلی  0/ 075با قطر منافذ  )

حدود   روش    30مش  به  عناصر  غلظت  تعیین  برای  گرم 

ICP-MS   در زرآزما  معدنی  مواد  مطالعات  آزمایشگاه  به 

شد. ارسال  ماده    تهران  میزان  تعیین  و    یجهت  آلی 

از    pHگیری  اندازه شد.  مش  20الک  نیز  برای    استفاده 

های خاک به شرکت زاگرس  آلی، نمونه  یگیری مادهاندازه

اندازه و  شد  ارسال  فارس  در   pHگیری  آبشناس  نیز 

زمین انجام آزمایشگاه  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  شیمی 

عناصر  اندازه    شد. نمونهگیری  در  بر  مذکور  خاک،  های 

و با استفاده   (Alkaline Fusionاساس روش هضم قلیایی )

شده جفت  پالسمای  اتمی  نشر  اسپکترومتر  دستگاه   یاز 

 Inductively Coupled Plasma Optical)  القایی

Emission Spectrometry) ICP-OES  انجام طریق زیر    به

 .   (Nolte, 2003; Rastmanesh et al, 2018) شد

گرم از محلول    1با    گرم از نمونه خاک   0/ 2ر  ابتدا مقدا    

تترابورات در   بوته پالتینی  لیتیوم  وزن    لیتریمیلی  25یک 

 (Muffle furnace)  ساعت در کوره مافل  1مدت  به  شد و  

های  بوته  گراد قرار داده شد.  سانتی  یدرجه  1000با دمای  

و داخل    وردهنمونه، از کوره بیرون آپالتینی پس از ذوب  

-میلی   100با حجم    درصد  5اسید نیتریک    های حاویبطری

تکان    یتریل بوته،  محتویات  کامل  تا حل شدن  و  انداخته 

نمونهو    داده شدند از حل شدن  های مذاب در اسید پس 

-ICPدستگاه  صورت مستقیم بابه نیتریک، محلول حاصله  

OES    شرکت(Varianترالیا، کشور اس)  خوانده شد  (Nolte, 

اندازهکم  .(2003 قابل  مقدار  گوگردگیری  ترین    ،سلنیوم، 

،  0/ 5تیب  به تر  ICP-OESکلسیم و آلومینیوم خاک در روش  

در  میلی  100و    100،  50 خشک  گرم  خاک  از  کیلوگرم 

 گزارش شد. 

اتاق خشک و    های علوفه شسته نشده نیز در دماینمونه    

  گیری غلظت عناصر به روش و جهت اندازه  آسیاب شدند

MS– ICP  گیری ید با دستگاه یدسنج به آزمایشگاه  و اندازه

های علوفه،  نمونه  رسال شدند.مطالعات مواد معدنی زرآزما ا

-پس از هضم در اسید کلریدریک و اسید نیتریک و آماده

مایکروویو، با دستگاه اسپکترومتر جرمی پالسمای    باسازی  

 Inductively Coupled Plasma Mass)  جفت شده القایی

Spectrometry) ICP-Ms     شرکت(Varianکشور استرالیا ،(  

-همچنین کم ؛(Kalra & Maynard, 1998) شدندخوانش 

گیری سلنیوم، ید، گوگرد، آلومینیوم  رین مقدار قابل اندازهت

،  0/ 1،  0/ 01نیز به ترتیب    ICP-MSو کلسیم علوفه در روش  

های تکراری نمونه   .گزارش شدگرم/ کیلوگرم  میلی  1و    1،  1

طور   به  آنالیزها  دقت  بررسی  جهت  نیز  علوفه  و  خاک 

 همزمان به آزمایشگاه زرآزما ارسال شد. 

جهت جداسازی سرم    فاقد ضد انعقاد  های خوننمونه    

ها  سانتریفیوژ شدند و سرمدقیقه    10به مدت    3000در دور  

در    T4و    T3های  گیری مقادیر سرمی هورمونجهت اندازه

زمان  گراد  سانتی  یدرجه  -20دمای   آزمایش  تا  انجام 

شدند.   هورمون   نگهداری  بامقادیر  شده  ذکر  روش    های 

 ,Autobio diagnostics)  ت تجاریاالیزا و با استفاده از کی

China)  های خون حاوی  نمونه    گیری شد.اندازهEDTA  

 خونگلوتاتیون پراکسیداز    نیز جهت ارزیابی میزان فعالیت 
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شد. نیز    استفاده  پراکسیداز خون  گلوتاتیون  فعالیت  میزان 

آزمایشگاهی کیت  اندازهRandox, USA)   توسط  گیری  ( 

 . شد

  SPSSافزار  به کمک نرم  پژوهش های آماری این  تحلیل    

آزمون  17نسخه   از  استفاده  با  نمونه  tهای  و  و  تک  ای 

 شد.  انجاممحاسبه ضریب همبستگی پیرسون 

 

  نتایج
 های خاکنمونه  غلظت عناصر

نمونه     آنالیز  خاک  نتایج  داد   (Table 1)های  که  نشان 

مقدار سلنیوم دارای  خاک چهار منطقه مورد مطالعه از نظر  

معنی میکمبود  )داری  مقادیر     (.P<0.01باشد  میانگین 

منطقه گوگرد  و  ترتیب    یکلسیم   و  21655±968به 

شداندازهگرم/کیلوگرم  میلی   658±2010 در    گیری  که 

  کلسیم و گوگرد در خاک   مقادیر طبیعی  مقایسه با میانگین

 ,Lindsay)  (کیلوگرمگرم در  میلی  700و    13000)به ترتیب  

 Diagram، )(P<0.01)  بود  داری باالتربه طور معنی،  (1979

تعیین    درصد  1/ 52منطقه    خاک   آلی  یماده  کلی  میانگین  (.1

  . (P<0.05د )بو   تر از حد طبیعیداری کمطور معنی  شد که به

 آباد تقریباًدر روستای پلیم و لرکیمیانگین ماده آلی خاک  

 تر از حد طبیعیاما در روستای گرمتون و مالکاید کم  ،طبیعی

 .  (Table 1) تعیین شد درصد( 2)

 

 های علوفه غلظت عناصر نمونه 

های علوفه با مقدار نتایج غلظت عناصر نمونه  یمقایسه    

ها ای توصیه شده و نیز حداکثر میزان غلظت آننیاز تغذیه

( نشان داد که میانگین غلظت عناصر ید  Table 2در علوفه )

تغذیه نیازهای  کردن  برطرف  برای  سلنیوم،  گوسفند و  ای 

(، در حالی که غلظت عناصر کلسیم P>0.05باشند )کافی می

بیش  روستا  چهار  در  گوگرد  تغذیه و  نیازهای  از  ای  تر 

حد مجاز   ی گوسفند بود و غلظت گوگرد در منطقه از بیشینه

نیز   گوسفند  )بیشبرای  بود  )P<0.01تر   )Table 2 and 

Diagram 2.)      میانگینpH    مطالعه مورد  منطقه  خاک 

گیری شده است که خنثی تا کمی قلیایی  اندازه  7/ 0±4/ 11

علی   .باشدمی که  داد  نشان  سلنیوم  نتایج  بودن  پایین  رغم 

مناطق   در  مقدار سلنیوم علوفه  کلی  میانگین  منطقه،  خاک 

در مقایسه    گرم / کیلوگرم(میلی  0/ 21±0/ 05مورد مطالعه )

تغذیه شده  توصیه  نیاز  مقدار  گوسفندبا  برای  - 0/ 3)  ای 

 طبیعی قرار داشت.  ی( در محدوده0/ 01

 

هورمون سرمی  گلوتاتیون  غلظت  فعالیت  و  تیروئیدی  های 

 پراکسیداز خون 

و میزان   T4  و  T3های تیروئیدی  میانگین مقادیر هورمون    

 ی در خون گوسفندان منطقه و محدوده  GPxفعالیت آنزیم  

آن  در  طبیعی  گوسفند  خون  در  است.  Table 3ها    آمده 

معنی آماری  سرمی تفاوت  مقادیر  میانگین  بین  داری 

تیروئیدی  هورمون مطالعه  T4و    T3های  با    یدر  حاضر 

نرمال   ) مقادیر  نشد  آنزیم   (.P>0.05مشاهده  میانگین 

منطقه دو  در  گوسفندان  خون  پراکسیداز   یگلوتاتیون 

واحد    30تر از  کمبود )کم یدهندهآباد نشانگرمتون و لرکی

مالکاید و  ی( و دو منطقهدر هر گرم هموگلوبینالمللی بین

در هر گرم المللی  واحد بین  30-60پلیم نیز در حد مرزی )

 .(Table 3) ( قرار داشت هموگلوبین

 
Table 1. The mean (±SD) levels of the minerals (mg/kg), organic matter (OM) (%) and soil pH of the study 

areas compared to the global standards 

 Selenium Iron Aluminum Calcium Sulfur OM pH 

Garmeton 0.21± 0.01 16224±813 29472±813 21196±813 1430±176 0.99±0.14 7.4±0 

Plim 0.21± 0.02 16281±744 29628±1257 21399±393 1902±847 1.9±0.14 7.5±0.14 

Malkaied 0.25± 0.06 13775±481 23670±805 23089±247 2157±897 1.2±0.01 7.4±0.14 

Larki Abad 0.26± 0.01 16794±103 30182±358 20938±512 2550±393 2±0.05 7.3±0.14 

Total Mean 0.23± 0.05 15768±1333 28238±2959 21655±968 2010±658 1.5±0.5 7.4±0.11 
Global standard 0.41 180002 710002 130002 7002 23 6.5-8.54 

 1 Kelepertsis et al, 2001; 2 Lindsay, 1979; 3 Pastrana et al, 1991; 4 Jacobsen et al, 1998. 
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Diagram 1. Comparison of the selenium and sulfur soil values  

in the studied areas with standard mean (SM) 

 

 

Table 2. The mean (±SD) levels of the forage minerals (mg/kg) in the studied areas  

compared to the amount of sheep nutritional requirements (SNR) and maximum  

allowable amounts (MAA) in forages 

 Iodine Selenium Iron Calcium Sulfur 

Garmeton 25± 21.2 0.7±0.22 578± 71 8708± 1038 20482± 6290 

Plim 10± 0 0.2±0.18 356± 12 6393± 1009 23102± 484 

Malkaied 5± 0 0.3±0.26 584± 239 9046± 90 22664± 1736 

Larki Abad 7.5± 3.5 0.2±0.18 415± 36 6800± 30 19524± 1563 

Total Mean 12.1± 12.5 0.5±0.21 483± 143 7737± 1351 21443± 3000 

SNR1 0.5-0.8 0.01-0.03 5.4-69.1 1600-3700 1400-1600 

MAA2 50 5 500 15000 3000-5000 

                  1NRC, 2007; 2NRC, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagram 2. Comparison of the selenium and sulfur forage values in the studied 

 areas with sheep nutritional requirements (NR) and maximum allowable amounts  

(MAA) in the forages. 
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Table 3. The mean (±SD) serum levels of thyroid hormones and blood glutathione peroxidase (GPx) 

activity in the studied sheep of the studied areas 

Areas Garmeton Plim Malkaied Larki Abad Mean 
Normal 

values 

T3 (ng/ml) 1.68± 0.53 1.16± 0.4 1.76± 0.91 1.79± 0.4 1.60± 0.64 1.5± 0.631 

T4 (µg/dl) 5.71± 1.96 5.59± 1.88 5.89± 2.17 5.33± 2.04 5.63± 1.97 6.15± 2.951 

GPx (U/g Hb) 28.04± 13.57 45.88± 27.48 32.35± 17.11 22.12± 19.63 32.02± 21.02 > 602 

1 Capen & Martin, 2003; 2 Constable et al, 2017. 

 

همبستگی     با    پیرسون   ضریب  علوفه  عناصر  بین 

های تیروئیدی و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز  هورمون

منطقه   که گوسفندان  داد  گلوتاتیون بی  نشان  مقادیر  ن 

سلنیوم مقدار  با  معنیعلو   پراکسیداز خون  ارتباط  داری  فه 

های تیروئیدی همچنین مقدار سرمی هورمون  .وجود ندارد

داری را طالعه رابطه معنی مورد م  یبا سطح ید علوفه منطقه

 نشان نداد.

 

 بحث 

که      داد  نشان  حاضر  مطالعه  در  خاک  محتوی  تحلیل 

( علوفه  سلنیوم  کلی  مقدار  -میلی   0/ 23  ±0/ 05میانگین 

  0/ 4)  رم/کیلوگرم( در مقایسه با مقدار استاندار آن در خاک گ 

)میلی طور    (Kelepertsis et al, 2001گرم/کیلوگرم(  به 

ه خاک  ک   مطالعات نشان داده است     داری پایین بود.معنی

کیلوگرم ممکن است نتواند گرم در  میلی  0/ 5تر از  حاوی کم

 ,Constable et alسلنیوم کافی برای علوفه را تأمین کند ) 

2017.)    Davies    وHoughton    مقدار طبیعی    1983در سال

کیلوگرم  گرم در  میلی   0/ 62ر ولز انگلستان را  سلنیوم خاک د

کرده گزارش  خاک  در   اند.از  مطالعه  یک  در  همچنین 

مقدار سلنیوم خاک   گرم/کیلوگرم میلی   0/ 1-4/0صربستان 

 ( است  شده  عوامل    (.Jakovljevia et al, 1995گزارش 

، رطوبت خاک، نوع  هاخاک، سولفات  pHمتعددی از قبیل  

خاک )شنی، رسی یا آهکی( بر    ترکیب سلنیوم و نیز بافت

 Constable)  ثر هستندؤ تیابی سلنیوم برای گیاه م دسزیست 

et al, 2017; Alloway, 1995 .) 

پذیری  دسترسزیست  خاک،    pHآهک به دلیل افزایش      

می  افزایش  را  برعکس سلنیوم  سولفات  که  حالی  در  دهد 

گوگرد ممکن است    (.Cihacek et al, 1996د )نکنعمل می

مطالعات   ثیر داشته باشد.أبر محتوای سلنیوم خاک منطقه ت

سبب  گوگرد    با  سلنیوم  اند که تشابه شعاع یونینشان داده

سلنیوممی و  گوگرد  که  شوند یکدیگر  جایگزین    شود 

(Davies & Houghton, 1983).  و نمیا کلسیم  مقدار  گین 

 21655  ±968به ترتیب  گوگرد خاک مناطق مورد مطالعه  

در  اندازهگرم/کیلوگرم  میلی  2010  ±658  و که  شد  گیری 

کلسیم و گوگرد در خاک    مقادیر طبیعی  مقایسه با میانگین

(، به طور  گرم در کیلوگرممیلی  700و    13000)به ترتیب  

یک  پیش از این،    (.Lindsay, 1979بود )  داری باالترمعنی

را    ،بررسی   260-320مقدار جهانی گوگرد خاک سطحی 

 (. Segar, 2012) ه است کردگرم/ کیلوگرم گزارش میلی

در    ی آنیط گیاه، اول به شکل شیمیاتوس  سلنیوم  جذب    

  pHثیر  أت  خاک بستگی دارد که این امر ممکن است تحت 

( گیرد  قرار  نیز  پذیری دسترس  (.Alloway, 1995خاک 

به شدت    pH  5 /5-5 /7  یسلنیوم ممکن است در محدوده

خاک شودمحدود   در  راحتی  به  اما  قلیایی،  در های  تر 

گیاه   گیرد دسترس    pHمیانگین  (.  Alloway, 1995)  قرار 

منطقه مطالعه  خاک  که اندازه  7/ 4  حاضر  یدر  شد  گیری 

می و  است  قلیایی  کمی  تا  دسترس خنثی  در  پذیری تواند 

های  خاک     داشته باشد.مثبتی  سلنیوم خاک برای گیاه نقش  

سلنیوم کافی برای تولید گیاهانی    (7تر از  بیش  pHقلیایی )

  دهند؛ در دسترس گیاه قرار می  با سطوح باالی سلنیوم را

دیده میبا  ها در مناطق کماین خاک  در مقابل   .شوندرش 

)خاک  اسیدی  اگر4/ 5-6/ 5بین    pHهای  حتی  غلظت    ( 

، سلنیوم کافی در دسترس گیاه  سلنیوم باالیی داشته باشند

 . (Uttam et al, 2016)دهند قرار نمی
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خاک      غالب  در  فرم  اسیدی،  و  مرطوب  مناطق  های 

که   به سختی برای گیاه قابل جذب  سلنیوم، سلنیت است 

های متخلخل و قلیایی، فرم غالب سلنیوم به  در خاک   است.

صورت سلنات است که به آسانی برای گیاه قابل جذب و  

قابل   و  باالتر  سلنیوم  مقادیر  رس  خاک  است.  دسترسی 

 Constable etنی دارد )های شتری نسبت به خاک دسترس

al, 2017.)  

اندازه  یمقایسه     از  حاصل  عناصر  نتایج  غلظت  گیری 

های علوفه با مقادیر توصیه شده نشان داد که میانگین نمونه

نیازهای   کردن  برطرف  برای  و سلنیوم،  ید  عناصر  غلظت 

در حالی   (.NRC, 2007باشند )ای گوسفند کافی میتغذیه 

که غلظت عناصر کلسیم و گوگرد در چهار منطقه بیش از 

توصیه شده برای گوسفند بود، میانگین غلظت  ای  نیاز تغذیه

تر بود حد مجاز برای گوسفند نیز بیش  یگوگرد از بیشینه

(NRC, 2005.)  که میانگین سلنیوم خاک منطقه   با وجود این

تر از مقدار طبیعی بود اما میانگین سلنیوم علوفه منطقه کم

محدودهمیلی  0/ 23  0±/ 052) در  نیاز   یگرم/کیلوگرم( 

رسد  به نظر می  ای گوسفند تعیین شد.  توصیه شده تغذیه

)  pHکه   منطقه  خاک  قلیایی  کمی  تا  (  7/ 4  ±0/ 11خنثی 

پذیری سلنیوم برای علوفه را افزایش داده  موضوع دسترس

( منطقه   (.Alloway, 1995است  علوفه  گوگرد  میانگین 

تعیین شد که بسیار باالتر از میزان نیاز    21443/ 25  2999±

گوسفندتغذیه در    (NRC, 2007)  ای  آن  مقدار  حداکثر  و 

بیان شده است که در شرایط    باشد.می  (NRC, 2005)  علوفه 

گرم/کیلوگرم میلی  2000  - 4500  گوگرد علوفهمقدار    طبیعی

(. در مقایسه با مقدار ذکر شده Boila et al, 1987باشد )می

مطالعه گوگرد    و  Boila  یدر  مقدار  در همکاران،  علوفه 

نشان داده شده است که     حاضر بسیار باالتر بود.   یمطالعه

آلودگیعلوفه از  ناشی  باال  گوگرد  حاوی  ب  های  ا  محیطی 

می ترش  گاز  واسطهتوانند  منابع  جذب   یبه  در  تداخل 

دامسلنیوم   در  عظالنی  میوپاتی  القای  شود سبب  ها 

(Constable et al, 2017.)   

یت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز خون  میانگین مقدار فعال    

المللی/  واحد بین  32/ 02  ±  21/ 02گوسفندان مورد مطالعه  

گردید.د تعیین  هموگلوبین  گرم  هر  و    Constable  ر 

سال   در  میزان    2017همکاران  هرگاه  که  کردند  بیان 

واحد بین   30تر از  فند کمگلوتاتیون پراکسیداز خون گوس

در   بیان المللی  باشد  خون  هموگلوبین  کمبود،  گرم  گر 

از    30-60بین باالتر  و  میواح  60مرزی  طبیعی   باشد.د، 

میانگین آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز خون گوسفندان در دو  

المللی در واحد بین  30تر از  آباد کمگرمتون و لرکی  یهمنطق

 یگر کمبود بود و در دو منطقههر گرم هموگلوبین( که نشان 

نیز   پلیم  و  بین  30-60مالکاید  گرم  واحد  هر  در  المللی 

گر حالت کمبود مرزی بود  هموگلوبین قرار داشت که نشان

(Constable et al, 2017.)  McMurray    وBlanchflower  

سال   در  گلوتاتیون   1976نیز  آنزیم  فعالیت  طبیعی  مقدار 

گوسفند   در  را  بین  70- 170پراکسیداز  المللی/گرم  واحد 

 یمطالعه  ی، که در مقایسه با نتیجهاندهموگلوبین ذکر کرده

  وم یگوگرد و سلن  ،ییایمیاز نظر ش  حاضر، بسیار باالتر است.

دو   گروه    هر  تناوب  16عضو  دارا  یجدول  خواص    یو 

ش  یکیزیف ز  ییا یمیو  دل  هستند.  یاد یمشترک    ن یا  لیبه 

د  نتوانیشوند و میم  دهینام  ییایمیش   یهاها، همسانشباهت 

با توجه به    (.Uttam et al, 2016)  شوند  گریکدی  نیگزیجا

نظر   به  سلنیوم  جذب  کاهش  در  گوگرد  شده  ذکر  نقش 

سبب  می علوفه  گوگرد  بودن  باال  که  زیست  رسد  کاهش 

حاضر    یپذیری سلنیوم برای گوسفندان در مطالعهدسترس

 شده است. 

نوع علوفه، نوع خاک،       به  غلظت ید در علوفه بستگی 

دارد.دکود فصل  و  هوایی  و  آب  شرایط  و   یرابطه  هی 

ندارد. ید خاک وجود  و  علوفه  ید  میزان  بین  با      روشنی 

نواحی   که  است  ثابت شده  اقیانوسی  ید  گردش  به  توجه 

هایی که در جهت جریان باد از دریا به ساحلی و نیز زمین

ها وجود دارد باشند، مقدار ید کافی در خاک آنساحل می 

تا   گاها  مناطق  این  از ساحل ممکن است  کیل  200و  ومتر 

حاضر،   یدر مطالعه  .(Constable et al, 2017)  دور باشند

منطقه  مقدار  میانگین علوفه  در  میلی  12/ 1±12/ 5  ید  گرم 

خشک علوفه تعیین گردید که در مقایسه   یکیلوگرم از ماده

تغذیه نیاز  مقدار  )با  گوسفند  در  میلی  0/ 5-0/ 8ای  گرم 
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میNRC, 2007کیلوگرم،   نظر  به  و  بود  باالتر  که (  رسد 

علوفه  ید  نیازبرای    محتوی  کردن    ایتغذیه  برطرف 

باشد.گوسفند کافی  مق  ان  گذشته  مطالعه  یک  ید در  دار 

طیف    علوفه ماده  80-690از  کیلوگرم  در    ی میکروگرم 

نو  به  بسته  آن  مقدار  بیان شده است و  و  خشک  ع علوفه 

در      (.Givens et al, 2000ر است )تغییرات فصلی نیز متغی

در سال    Borucki Castro  یمطالعه همکارن  نیز    2011و 

میکروگرم در کیلوگرم    29- 519مقدار ید علوفه را در طیف  

قایسه  م    اند.درصد تعیین کرده  88خشک    یاز علوفه با ماده

اضر در مقایسه با مقادیر ذکر  ح   یمقدار ید علوفه در مطالعه

بود. باالتر  دیگران  مطالعات  در  که      شده  داده شده  نشان 

غذا روده  یمکلس  ی حاو  یمصرف  جذب  را   ید  یاباال، 

از آهک در    یادمناطق استفاده ز  یدهد و در بعضیکاهش م

ممکن   دیکمبود      شود.میها  گواتر در بره  باعث بروز  چراگاه

باشد   میکلس   ادیز  افتیدر  به علت   هیاست به صورت ثانو 

(Constable et al, 2017)  .   علوفه  کلسیم    میانگین غلظت

گیری شد  اندازهگرم در کیلوگرم  میلی   7737±1351  منطقه

-میلی   1600-3700ای گوسفند بود )که بیش از نیاز تغذیه

کیلوگرم علوفه خشک،  گ  تواند ( و میNRC, 2007رم در 

 ای ید در گوسفند را کاهش دهد. جذب روده

 T4  و   T3های تیروئیدی  هورمونسرمی  میانگین مقادیر      

 Capenنیز در مقایسه با مقادیر طبیعی )  گوسفندان منطقه

& Martin, 2003)  قرار داشت   یدر محدوده   به     .طبیعی 

به نظر   در منطقه علوفهخاک و رغم باال بودن مقدار کلسیم 

  ای ید را کاهش دهد. اشد جذب رودهتوانسته ب  رسد کهنمی

برخالف کمبود ثانویه سلنیوم در    رسد کهبنابراین به نظر می

 داشته باشد.نگوسفندان منطقه، کمبود ید وجود 

رامهرمز       منطقه  گوگرد خاک  و  کلسیم  غلظت  میانگین 

علوفه   گوگرد  غلظت  میانگین  و  استاندارد  مقدار  از  بیش 

تغذیهبیش نیاز  از  بیشتر  نیز  و  گوسفند  حداکثر ای  از  تر 

بود. با وجود سطح مناسب سلنیوم در مجاز آن در علوفه  

گلوتاتیون   آنزیم  فعالیت  میزان  میانگین  منطقه  علوفه 

تر از حد طبیعی بود که  پایین یپراکسیداز گوسفندان منطقه

متأثر غلظت زیاد گوگرد در علوفه و کاهش   ممکن است 

پذیری سلنیوم در شکمبه گوسفندان تحت مطالعه دسترس

ع ید  مقدار  میانگین  منطقهباشد.  حد    یلوفه  در  رامهرمز 

رغم باال بودن غلظت کلسیم خاک و علوفه    طبیعی بود و به

منطقه رامهرمز، تداخلی در جذب ید در شکمبه گوسفندان  

در    T4  و  T3های تیروئیدی  ایجاد نشده و نیز سطح هورمون 

 . گوسفندان در حد طبیعی بود
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 Abstract 

    Iodine and selenium have been identified as essential elements for animal health. Primary or 

secondary deficiencies of soil and forage iodine could be associated with thyroid glands 

dysfunction and abortion and selenium deficiency could be related to white muscle disease and 

decreased fertility in sheep. This study was aimed to evaluate the association of iodine, selenium 

and sulfur of soil and pastoral forages with serum levels of thyroid hormones and enzyme 

activity of glutathione peroxidase in sheep in Ramhormoz city, southwestern Iran. Four areas 

in Ramhormoz city were selected and eight soil samples, 8 forage samples (2 samples from 

each zone) and 60 sheep serum samples (15 samples from each zone) were obtained. With 

alkaline digesting, the soil samples were read by ICP-OES method. Forage samples were also 

analyzed using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Serum levels of 

thyroid hormones and glutathione peroxidase enzyme activity (GPx) were measured by 

laboratory kits. The mean values of sulfur content in soil (2010± 658 mg/kg) and forage 

(21443± 2999 mg/kg) were significantly higher compared to its standard levels (p< 0.01). The 

mean iodine and selenium of forage and serum thyroid hormones were in the normal range 

compared to the standard values. The mean sheep blood activity of GPx in two areas was in 

deficient status and two other areas were in the marginal levels. In conclusion, the amount of 

forage iodine in all areas was sufficient to meet the nutritional needs of sheep, and the levels of 

thyroid hormones were in the normal range. It seems, besides selenium was sufficient in forage, 

the high levels of soil and forage sulfur resulted in reducing selenium bioavailability for sheep 

as well as a deficiency to borderline deficiency status for GPx in sheep in the study area. 
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